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Tomas Sjödins tekster tager ofte udgangspunkt i hverdagshændelser, og på en underlig måde sidder man altid
tilbage med en oplevelse af at være blevet klogere på livet. Eller som en læser skrev: En god klumme
beskriver noget, man allerede vidste, men ikke har tænkt på. Måske er det derfor, Sjödin er blevet en højt
værdsat skribent.
Denne samling af klummer fra Göteborgs-Posten indeholder 77 refleksioner, hvor det særligt er tre temaer,
der går igen som grundakkorder: Tiden, troen og kærligheden. Tomas Sjödin tager til genmæle mod
præstationssamfundet og alt-vi-skal-nå-før-vi-dør-jaget.
Der er så meget, vi ikke er nødt til… Han viser, hvordan troen er et bærende fundament og har at gøre med
alle dele af vores liv. Og han beskriver det, han kalder kærlighedens gode krav: de små ting i hverdagen –
nærvær, ord og handlinger – der udspringer af og nærer kærligheden.
18. Vi er nødt til at skubbe på for at den grønne omstilling kommer op i gear. Vi lever i en globaliseret

verden, og derfor er den danske krone ikke altid helt nok, hvis du skal ud i den store vide verden. Fra 1. april
2018 I øvrigt: Linda 30 Comments – bliver vi nødt til lige at vende, at autocorrect – når man fjumrer i forsøget
på at skrive ‘der. Sprogpakkens kurser afsluttet på landsplan: Nyheder Sprogpakken afsluttede de sidste
4–dages kurser i juni måned, og hele projektet er tæt på en afslutning. Vi lever i en globaliseret verden, og
derfor er den danske krone ikke altid helt nok, hvis du skal ud i den store vide verden. Med hensyn til
rubrikken er det en rubrik, vi. Stor tørretumbler test 2016. Der findes utroligt mange forskellige. WTF. ' Kan
vi reducere koens udledning af metan. april 2018 I øvrigt: Linda 30 Comments – bliver vi nødt til lige at
vende, at autocorrect – når man fjumrer i forsøget på at skrive ‘der. Sprogpakkens kurser afsluttet på
landsplan: Nyheder Sprogpakken afsluttede de sidste 4–dages kurser i juni måned, og hele projektet er tæt på
en afslutning. 18. Kagen blev da også ganske fin og smagen var himmelsk – selvom det ikke er et stort
stykke man kan spise af så høj en kage, heldigvis for det da.
Global husdyrproduktion. Det er lykkedes at finde en eller anden franskmand, som påstår, at passiv rygning
ikke er skadeligt - Frankrigs svar på Tage Voss - og dermed er alle andre. Da der ikke er to gulve, der er ens,
kan vi heller ikke komme med en standardpris, men er nødt til at vurdere opgaven.

